Com sabrà el resultat de la
mamografia?
Abans d’un mes rebrà el resultat de
l’exploració
amb
una
carta
personalitzada.

En general, és convenient
consultar amb els
professionals sempre que
hi hagi algun dubte.

973350050
Telèfon d’atenció on es pot informar si:

 No ha rebut la carta de citació.
 No està empadronada en la localitat on
resideix.

 Ha canviat de domicili recentment.
 Han passat més de 2 anys des que s’ha

.

fet la darrera mamografia.

 Necessita canviar el dia o l’hora de la
cita.

Prevenir és resoldre un
problema abans que es
produeixi

Fotografies i dibuix: Teresa Serra Argerich

 Necessita qualsevol altra informació.

Programa de
detecció precoç de
càncer de mama

Edició 3
1 de febrer de 2011.

Què és el càncer de mama?

Amb un cop no n’hi ha prou
La primera revisió és fonamental,
però amb un cop no n’hi ha prou.
És necessària una revisió cada 2
anys, és l’interval més efectius per
a la detecció sense cap risc per a la
dona.

Què és la mamografia?
És la prova més eficaç per detectar
tumors petits abans que siguin
palpables i produeixin símptomes.
És una radiografia senzilla i no
dolorosa que dura pocs minuts i
produeix una irradiació mínima. Es
fan dues plaques per cada pit.
Per aconseguir una imatge més clara
és
necessari
comprimir
lleugerament la mama, això li pot
ocasionar alguna molèstia, però
dura pocs segons.
En la majoria dels casos la
mamografia és normal, però si es
necessita
fer
alguna
prova
complementària, no significa que hi
hagi un càncer. Només en una petita
proporció de dones que necessiten
proves se’ls diagnosticarà un
càncer.

Què és el Programa de detecció precoç de
càncer de mama?
És un programa que ofereix la realització
gratuïta de mamografies, cada 2 anys, a
totes les dones amb edats compreses
entre els 50 i els 69 anys.
Les mamografies realitzades en el
Programa estan fetes per personal
expert, i llegides de manera independent
per dos radiòlegs especialitzats.
En cas que sigui necessari ampliar
l’estudi, des del Programa es facilitarà la
cita per a la consulta amb l’especialista
corresponent.

Les repeticions són fonamentals,
doncs el fet de no trobar cap
sospita de càncer en un determinat
moment no implica que aquest no
aparegui posteriorment.
Moltes dones ja s’han fet la revisió i
han comprovat amb satisfacció que
no tenen per què preocupar-se.
Altres van descobrir a temps la
malaltia i han pogut salvar les seves
vides.

Quan i on es faran les
mamografies?
Amb suficient antelació rebrà una
trucada telefònica per convidar-la a
participar en el Programa. Un cop
accepti participar-hi, acordarem
una cita per a realitzar-se la prova.
Rebrà una carta informativa on
s’indicarà el dia, l’hora i el lloc de
realització. Uns dies abans li
recordarem telefònicament la seva
cita.

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA

És un tumor maligne que generalment es
manifesta amb l’aparició d’un bony a les
mames. No podem evitar que
aparegui, però si detectar-lo quan
encara és molt petit aconseguint la
curació en més del 90% dels casos.

